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PARAMETR TECHNIKA POMIARU WARTOŚCI 

Kąt Sharpa - kąt pochylenia panewki 

 

 

Dorośli 
1 - linia przebiegająca 
przez dolne krawędzie 
łzy Köhlera 
2 -  linię przechodzącą 
przez krawędź panewki  
i najniższy punkt łzy 
Köhlera 
 
 
Dzieci 
3 - linia Hilgenreinera 
łącząca najniższe punkty 
talerzy kości biodrowych 
4 - linia styczna do 
stropu panewki 

Dorośli 
norma < 
40° 
(dysplazja  
> 45°) 
 
 
Dzieci - ocena 
wg siatki 
centylowej 

Kąt Wiberga (ang. lateral centre edge, LCE)  

- kąt pokrycia panewki 

 

1 - linia równoległa do 
linii pośrodkowej ciała 
2 - linia łącząca środek 
głowy kości udowej  
z górną krawędzią 
panewki 

norma 
25 - 40°  

 
dysplazja  
< 25 (20)° 
 
protruzja  
> 40° 
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Kąt Tönnisa - kąt pochylenia strefy sklerotycznej panewki 

 

1 - linia pozioma 
2 - linia styczna do 
stropu panewki 
przechodząca przez 
punkt położony najniżej 
i najbardziej bocznie w 
strefie sklerotycznej 
panewki 

norma < 
10° 
 
 

Kąt szyjkowo-trzonowy 

 

Kąt między osią szyjki 
kości udowej a osią 
trzonu.  

 
norma 
120 - 130° 
 
biodro 
koślawe 
(coxa valga) 
> 130° (140°) 
 
biodro 
szpotawe 
(coxa vara) 
< 120° 
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Wskaźnik ekstruzji głowy kości udowej 

 

 

Szerokość głowy kości 
udowej wystająca poza 
górną krawędź panewki  
( 1 ) podzielona przez 
całkowitą szerokość 
głowy kości udowej (2 ) 
 
(1) : (2) * 100% 

norma < 25% 

Kąt antewersji panewki wg Andy 

 

Osiowa projekcja przez 
środki głów kości 
udowych. 
 
1 - linia łącząca środki 
głów kości udowych 
2 - prostopadła do ( 1 ) 
3 - prosta styczna do 
przedniego i tylnego 
brzegu panewki 

norma 

10-20° 

 

Pokrycie głowy kości udowej wg Andy 

 

 
Osiowa projekcja przez 
środki głów kości 
udowych. 
1 - linia łącząca środki 
głów kości udowych 
2 - linia od środka głowy 
do przedniej krawędzi 
panewki 
3 - linia od środka głowy 
do tylnej krawędzi 
panewki 
kąt 1 - HASA - całkowite 
pokrycie głowy kości 
udowej 
kąt 2 - AASA - przednie 
pokrycie głowy kości 
udowej 
kąt 3 - PASA - tylne 
pokrycie głowy kości 
udowej 
 

 

 

 

 

 

 

norma 

HASA > 140 ° 

AASA > 50 ° 

PASA > 90 ° 

 

kąty o niższej 

wartości 

wskazują na 

dysplazję 
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Kąt alfa 

 

 
Pomiar w przekrojach 
przez szyjkę kości 
udowej, w warstwie 
przez środek szyjki kości 
udowej.  
 
Najpierw wyznaczmy 
kontur głowy kości 
udowej i jej środek,  
następnie dwie linie: 
1 - oś szyjki prowadzona 
od środka głowy przez 
środek najwęższego 
miejsca szyjki 
2- od środka głowy kości 
udowej przez punkt, w 
którym kontur głowy 
odbiega od kulistego 
kształtu 
 

norma < 55° 
 
(> 55° 
predysponuj
e do FAI 
typu cam) 

Odstęp głowowo-szyjkowy 

 

Odległość pomiędzy 
liniami: 
1 - styczną do przedniej 
krawędzi głowy kości 
udowej 
2 - styczną do przedniej 
powierzchni szyjki kości 
udowej 
 
Obie linie muszą być 
równoległe do osi szyjki 
kości udowej (3) 

norma  
0,9 - 2,3 mm 
 
(< 10 mm 
wskazuje na 
FAI typu 
cam) 
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LINIE REFERENCYJNE 

ocena symetrii zdjęcia 
 
głowy kości udowych, kolce kulszowe i krętarze 

kości udowych na tej samej wysokości, 

symetryczne otwory zasłonowe 

 

korekcja lordozy 
 
odległość między górną krawędzią spojenia 

łonowego a stawem krzyżowo-guzicznym 

♀ 4 cm 

♂ 3 cm 

 

linie referencyjne panewki 1 
 
1 -  linia biodrowo-grzebieniowa (biodrowo-
łonowa) jako część przedniej kolumny panewki, 
2 - linia biodrowo-kulszowa jako część tylnej 
kolumny panewki  
3 - linia stropu panewki 
4 - łza Köhlera 
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linie referencyjne panewki 2 
 
1 - przedni brzeg panewki (przebiega wyżej i 
przyśrodkowo) 
2 - tylny brzeg panewki 
 
Linie schodzą się w miejscu występu kostnego 
panewki. 
 

 

 
 
Prawidłowo niewielka antewersja -  tylny brzeg 
panewki rzutuje się na środek głowy kości udowej. 
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OBJAWY 

Objaw skrzyżowania 
 
1 - przedni brzeg panewki (przebiega wyżej i 
przyśrodkowo) 
2 - tylny brzeg panewki 
 
Krzyżowanie się 1 i 2, co wskazuje na retrowersję 
panewki. 
 

 

Dodatni objaw ściany tylnej 
 

Ściana tylna panewki znajduje się bocznie od 
środka głowy kości udowej protruzja lub wydatna 
ściana tylna.  

 

Ujemny objaw ściany tylnej 
 

Ściana tylna panewki znajduje się przyśrodkowo 
od środka głowy kości udowej, co wskazuje na 
dysplazję stawu lub retrowersję panewki. 
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Biodro protruzyjne (coxa profunda) 
 
Zbyt głęboka panewka.  
Odl. między przyśrodkowym brzegiem panewki (1)  
a linią biodrowo-kulszową (2) na wysokości środka 
głowy kości udowej. 
 
Wartości krytyczne gdy wynosi 
♀ < - 6 mm 

♂ < - 3 mm 

 

 

Panewka protruzyjna (protrusio acetabuli) 
 
Głębokie osadzenie głowy kości udowej. 
Krzyżowanie się przyśrodkowego zarysu głowy 

kości udowej (3) z linią biodrowo-kulszową (2). 
 

 

Objaw Waldenströma 

 

Odsunięcie głowy kości udowej od łzy Khölera 
 > 11 mm  lub więcej niż 2 mm niż po drugiej 
stronie i może wskazywać na wysięk w stawie. 
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